Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand oktober
2019. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze
website. Ik wens u veel leesplezier!
In deze schoolbrief:
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Inleiding
En zie hoe de natuur verandert. De bladeren vallen
van de bomen af, het stormt, regent , soms schijnt de
zon, trekken vogels weg naar warme oorden, dit als
voorbode op de winter. Hoe mooi is de schepping die
we van God gekregen hebben. Zo komen er weer de
donkere dagen aan. Hierdoor kunnen velen vooral
oudere mensen niet meer de straat op en verkeren
vaak in eenzaamheid. Een mooie taak dus voor ons als
christenen naar elkaar om te zien, jong en oud om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn eigenlijk
het hele jaar door.
Zo gaan we met elkaar Dankdag vieren om God te
danken voor Zijn schepping en Hem te danken voor
het vele dat wij van Hem mochten krijgen.
Laten we zuinig zijn op elkaar en deze aarde!
meester Luuc

Jasmijn uit groep 8 heeft de voorleeswedstrijd gewonnen en gaat voor de volgende ronde naar Vianen!

Welkom nieuwe leerlingen
Hartelijk welkom Lotte Snel en Liny Zughayer. We hopen dat jullie een fijne tijd hebben op CNS Herédium!

Dankdag
Op woensdag 6 november zal het DANKDAG zijn, met
als thema:
“Goed Bericht”
U bent van harte welkom in de kerk alhier, van 10.30
uur tot 11.30 uur, om dit samen met de schoolkinderen te vieren. Ds. Verkuil zal in deze dienst voorgaan.
Er is tijdens de dienst oppas voor de allerkleinsten in
kerkelijk centrum “De Oude School”. Ook met de peuterspeelzaal hebben we een afspraak gemaakt dat de
kinderen wat later opgehaald mogen worden.
Na de dienst worden de plantjes lopend rondgebracht, er zullen een paar auto’s rijden voor de mensen die net te ver weg wonen om dit lopend te doen.
U zult begrijpen dat wij hierbij uw hulp nodig hebben
voor de begeleiding. Er volgt hiervoor een intekening
via het ouderportaal.
Wanneer u zich heeft opgegeven via het ouderportaal
dan wordt u zonder tegenbericht verwacht.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
Om 12.30 uur hopen we allemaal weer op school te
zijn, alwaar gelegenheid is voor een kopje koffie of
thee.
Met vriendelijke groeten,
De Activiteitencommissie
Voor vragen:
Marjolijn Versluis 06-25071959

Schoolse zaken
In verband met de Wet op privacy mogen er op school
geen foto’s of filmopnames gemaakt worden.

Vakanties 2019-2020 studiedagen
Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
Kerstvakantie
ma. 23 dec. 2019 ( kinderen
’s middags vrij)
t/m vr. 3 jan. 2020
Voorjaarsvakantie ma. 24 febr. t/m vr. 28 febr. 2020
Pasen
vr. 10 apr. t/m ma. 13 apr. 2020
Meivakantie
ma. 27 apr. t/m di. 5 mei 2020
Hemelvaart
do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020
Pinksteren
ma. 1 juni t/m vr. 5 juni 2020
Zomervakantie ma. 20 juli t/m vr. 28 aug. 2020
(kinderen ’s middags vrij)
Studiedagen leerkrachten (kinderen vrij)
Vrijdag 21 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 30 juni 2020

Overblijf nieuwe schooljaar ???
Na herhaalde oproepen of er iemand geïnteresseerd
is in de vacature van coördinator overblijf in het
nieuwe schooljaar 2020-2021 en dit over te nemen
van Mardine, heeft er tot op heden nog niemand
gereageerd. Wij maken ons daar grote zorgen over.
We hopen natuurlijk wel dat we in het nieuwe schooljaar de overblijf in de huidige vorm kunnen doorzetten, maar daar hebben we u wel voor nodig!
Dus heeft u belangstelling neem gerust contact op
met school en of Mardine!

Mededelingen

Agenda
30-10-2019
31-10-2019
04-11-2019
06-11-2019
08-11-2019
22-11-2019

Luizencontrole
Welbevindingsgesprekken
Inloop ouders
Dienst Dankdag aanv. 10.30 uur
Uitdelen brief actie Schoenendoos
Inleveren Schoenendoos

Geboren Daam –Willem broertje van
Danouck uit groep 3



Nogmaals de oproep om uw auto niet te parkeren voor school i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.
 Op ons Ouderportaal en de Website staat de
Jaarplanning 2019-2020.
 Graag willen we de gebedsgroep nog eens
onder de aandacht brengen.
Ongeveer 1 keer per 6 weken komen we bij
elkaar. We starten om 8.30 met een kopje
koffie/thee.
We bespreken dankpunten en gebedspunten,
daarna bidden we met elkaar.
Natuurlijk zouden we het fijn vinden als er
meerdere ouders bij deze momenten aanwezig kunnen zijn. Dus kijk eens in uw agenda…misschien heeft u wel een keer een uurtje
tijd?
Mocht u benieuwd zijn geworden, schiet ie
mand van de gebedsgroep aan. U bent van
harte welkom!
We willen vragen of u met ons wilt meedenken
over gebedspunten.
In de hal komt een brievenbus te hangen waar
ouders en kinderen de gebedspunten (anoniem) kunnen indoen. De brievenbus is voorzien van een slot.
Groeten van:
Reineke Bassa
Rianne de Leeuw
Marinde Schippers
Bertine de With
Anneke de Leeuw
Renate Buijserd
Geplande datums:
30 oktober – 13 december – 22 januari 6 maart – 22 april – 12 juni


Van harte gefeliciteerd!

